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 .المعلومات في هذا الكتاب مقدمة كما هي من دون أي ضضمان رغضم أن الكضاتب أخضذ احتياطضاته عنضد تحضضير
 هذا العمل إل أنه ل يتحمل، ل هو ول أي موزع، أية مسضؤولية تجضاه أي شضخص أو أي  جهضة، عضن أيضة أضضرار
ُيزعضم أنهضا نتجضت، بطريقضة مباشضرة أو غيضر مباشضرة، عضن المعلومضات الموجضودة هنضا  .مادية أو معنوية تنتضج، أو 
 .الكاتب ليس متخصصا في القانون ول يمكن اعتبار محتوى هذا الكتاب نصيحة قانونية بأي شكل من الشكا ل

 الراء المعبر عنها في هذا الكتضاب هضي اجتهضادات مضن المؤلضف يراهضا دصضوابا يحتمضل الخطضأ ول تمثضل موقفضا
.رسميا لي جهة
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.هذا الكتاب موزع تحت رخصة البداع العمومي غير التجاري مع شرط النسبة والمشاركة بالمثل

   Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0.
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 .الشعارات المرفقة في غلف هضذا الكتضاب وفضي طيضاته هضي علمضات مسضجلة لدصضحابها كضل شضعار يرمضز إلضى
 رخصة من رخص البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة أو يرمز إلى المؤسسضة الضتي ترعاهضا هضو ملضك لهضذه

.المؤسسة

  من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيضضة فضضيKacstBookتم تنضيد هذا الكتاب باستعما ل الخط الحر 
.LibreOffice وInkscapeبرنامجين مفتوحي المصدر هما 
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 مقدمة
 هذا الكتاب شرح ميسر لرخص البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة موجه لمسضضتخدمي الحواسضضيب بشضضكل
 .عام الغرض منه تودصيل معلومات أساسية تساعد علضى اعتبضار الرخضص والتفكيضر فضي شضروطها عنضد اختيضار
 .البرمجيات أو عند المساهمة في تطويرها أو توزيعها الفائدة من فهم الرخضص بشضضكل دصضحيح ل تقتصضر فقضضط
 على مطوري البرمجيات أو مستخدميها بل تتعداهم إلضى فئات كضثيرة، مضن أهمهضا المعلميضن والمضدربين، الطلبضة،
 المستثمرين ورواد العما ل، الوكلء القانونين، مديري أقسام المعلوماتية ومسؤولي المشتريات البرمجية فضضي أيضضة

.مؤسسة أو شركة أو جهة حكومية، إلخ

 . هذا الكتاب ليس توطينا ول ترجمة لنصوص الرخص المذكورة إلضى اللغضة العربيضة هضذا الكتضاب ليضس أيضضا
 مرجعا قانونيا يغنضي عضن استشضارة أهضل الختصضاص عنضد الضضرورة، لكنضه جهضد مقضل ومحاولضة لفضادة القضارئ

.العربي، من وجهة نظر مطور برمجيات، بعيدا عن الجفاف الذي يميز نصوص الرخص

  جاءت فكرة تأليف هذا العمل إثر مشاركة الكاتب في منتدى لينكس العربي للجابة على أسضضئلة مختلفضضة حضضو ل
 . ثم اقترح بعض الرواد جمع وترتيب المادة التي تشضكلت عضبر مضدة مضن الزمضن فضي مؤلضف مفيضد1الموضوع 

.يعتمد أسلوبا علميا ميسرا، يصقل المعلومات المطروحة ويحذف ما ل فائدة منه

جواب التي تختصر الطريضق علضى القضارئ وتسضمح بضترتيب المفضاهيم  -عرض المعلومات سيكون بطريقة سؤا ل
 .بشكل تسلسلي وتسضهل الرجضوع السضريع لمواضضيع معينضة عنضد الحاجضة إضضافة إلضى هضذه المقدمضة يتكضون هضذا
 الكتاب من أربعة أجزاء أخرى، أولها مدخل لتوضيح بعض المصطلحات الضرورية، يتبعه تعريف مختصر لهضضم
 رخص البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة، ثم تأتي مناقشة لمسائل متعلقة بشروط هذه الرخضضص مضضع أمثلضضة
 بارزة تشمل العما ل المشتقة، الترخيص المزدوج، خرق الرخص، والعما ل التجارية، ثم خاتمة قصيرة تشضضير

.إلى مواضيع ذات دصلة

 .عكس ما هو مألوف في عالم التأليف المحترف، ليس هناك نيضة لنشضر هضذا الكتضاب علضى الضورق لضذا سضيكون
.هناك ترقيم لدصداراته اللكترونية بد ل ترقيم طبعات هذا الختيضار يرجضع إلضى سضببين الو ل هضو الرغبضة فضي . 
 توفير الكتاب مجانا للمستخدمين حيث يعتمضد الكضثير منهضم علضى القضارئات اللكترونيضة وشاشضات الحواسضيب

1http://www.linuxac.org/forum/showthread.php?t=19779     
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 .اللوحية والمكتبية في المطالعة لهذا  يصدر هذا الكتاب تحضت رخصضة البضداع العمضومي مضع شضرطي النسضبة
 .والمشاركة بالمثل ومع السماح بالتوزيع غير التجاري السضبب الثضاني هضو وجضود  نيضة  فضي تحسضين المحتضوى
 وفق المنهج المتبع في تطوير البرمجيات وهو السراع في طرح الجديد كضي يسضتفيد منضه القضراء ثضم ترقيتضه فضي

  لنضه ل يضزا ل يحتضاج إلضى0.7.إدصدارات متتالية لهذا أيضا سيحمل الدصدار الو ل مضن هضذا الكتضاب الرقضم 
.1.0مراجعات مختلفة كي يستحق رقم الدصدار 

 لقضد خضرج هضذا المؤلضف إلضى الوجضود بفضضل الض ثضم بفضضل مسضاهمة مجتمضع فضتي محضب للبرمجيضات الحضرة
 والمصضضادر المفتوحضضة ودعضضم كضضل مضضن لضضه علضضي فضضضل فضضي تربيضضتي وتعليمضضي والصضضبر معضضي مضضن أهلضضي وأحبضضابي

.وأساتذتي

جل ل شفرور
. م2012 فبراير16 هض، 1433 ربيع الو ل 24بروكسل، بلجيكا،
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فات عري ت
ات؟. 1 رمجي ب ل ا ما هي رخص 

أو تراخيصها هي عقود قانونية تحكم كيفية استعمالها وتوزيعها هذا النوع مضضن العقضضود .رخص البرمجيات  ( ) 
 .يؤلفه مالكو حقوق النسخ،  بمساعدة مختصين في القانون التجاري أحيانا مالك حقوق النسخ هو عادة مطور
 .البرنامج سواء كان مبرمجا منفردا أو شركة تجارية أو مؤسسة غير ربحية أو مخبر بحث أو جامعضضة، إلضضخ مضضن
 يوافق على هذا العقد ل يتملك البرنامج بموجبه ولكنضضه يحصضضل علضضى ترخيضضص، أي حضضق اسضضتخدام نسضضخة منضضه
.مجانا أو بمقابل وفق شروط معينة حسب هاته الشروط يمكن تقسيم رخص البرمجيات إلى نضوعين هنضاك . ( ) 
اتفاقيضضة ترخيضضص المسضضتخدم النهضضائي وهضضي ل تسضضمح "الرخص المملوكضضة الضضتي تسضضمى الواحضضدة منهضضا غالبضضا  " 
 للمشتري بإعادة توزيع البرنامج ول الطلع على مصدره فضل عن تغييره أو محاولة اكتشاف خباياه باسضضتعما ل
 .الهندسة العكسية في المقابل هناك الرخضضص الحضضرة والمفتوحضضة الضضتي تسضضمح بكضضل هضضذا والضضتي هضضي موضضضوع

.الكتاب

لنسخ؟. 2 ا لمقصود بحقوق  ا ا  م
 حقوق النسخ أو حقوق التأليف والنشر أو حقوق الملكية كلها مترادفات يقصد بها غالبضضا
 حق مؤلف عمل أدصلي في نسضضبته إليضضه والمنضضع مضضن نسضضخه أو تعضضديله أو القتبضضاس منضضه أو
 .اشتقاق عمل جديضد مبنضضي عليضضه إل بعضضد الحصضو ل علضضى إذن دصضضريح مضضن هضضذا المؤلضضف

 الحصو ل على حقوق الملكية يتضضم تلقائيضضا بمجضضرد النشضضر فضضي أي وسضضيط مضضع وضضضع اسضضم
. أو رمزها الحرف  وعام الدصضضدار هضضذا حسضضب اتفاقيضضة بضضرن copyrightالمؤلف جنب عبارة  ©1886 

 .التي وقعت عليها أغلب الدو ل والتي تشمل العما ل الدبية والفنية وتدخل تحتها برامج الحاسوب في بعض
هضضي مكتضضب  (الدو ل مثل أمريكا الحصو ل على حقوق الملكية تلقائيا ل يغني عضضن تسضضجيلها لضضدى جهضضة حكوميضضة 
 ).حقوق النسخ هذا التسجيل ضروري للمؤلف فضي حضا ل أراد رفضع دعضوى اعتضداء علضى حقضوقه وهضو عمليضة

.2سريعة ورخيصة يمكن القيام بهذا إلى حد أقصاه ثلثة أشهر بعد وقوع العتداء

 .تجدر الشارة إلى أن البرنامج المفتوح المصدر ليس ملكا عاما مؤلفه في الغالب لم يتخضضل عضضن كضضل حقضضوقه
رخص في نسخه في المقابل ".بل عن بعضها مثل قد يتخلى عن حق النسخ وعندها يفضل استعما ل عبارة  " . 

2http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_registration   

5

http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_registration


 .البرنامج الذي يعد ملكا عاما هو برنامج يمكن استعماله دون رخصة لكن قضضد يكضضون مغلضضق المصضضدر ول يصضضير
أي يسقط في الملك العام بعد انتظار مدة طويلة مضضن الزمضضن أو بعضضد أن )أي برنامج ملكا عاما إل بفعل التقادم  ) 
ل بضضد مضضن التصضضريح لنهضضا حقضضوق تكتسضضب تلقائيضضا يمكضضن أيضضضا ).يتخلى المؤلف عضضن حقضضوقه بشضضكل دصضضريح  ) 
 .للمؤلف أن ينقل ملكية برنامجه إلى جهة أخضضرى نقضضدا أو مجانضضا وهضضذا ل يعضضد ترخيصضضا بضضل بيعضضا أو هبضضة بعضضض
 مشاريع المصادر المفتوحة تشترط على المساهمين نقضضل حقضضوق ملكيضضة تعضضديلتهم إليهضضا لسضضباب تجاريضضة وإل
 .فالتعديلت تبقى مملوكة لمؤلفيها وإن خضعت لرخصة البرنامج الدصلي هذا يعني أن إعضضادة ترخيضضص عمضضل

.3ساهم فيه آخرون يحتاج إلى إذنهم جميعا

لمفتوحة؟. 3 ا الحرة والمصادر  ات  رمجي ب ل ا ين  ب فرق  اك   هل هن

 .يمكن القو ل بأن هاذين المصطلحين إذا تفرقا اجتمعا وإذا اجتمعا تفرقا في التفرق عادة ما يغني أحدهما عن
أو توسضعا فلسضفة تنضادي بمنضح )الخر أما عند الجتماع فمصطلح البرمجيات الحرة يرمز أكضثر إلضضى حركضة  ) . 
 .المستخدم حرية استعما ل البرامج وحرية دراسة مصادرها وحرية تعديلها وحرية توزيعها من دون قيود هذه
 الحركة اشتهرت على لسان من يودصف بضالب الروحضي للبرمجيضات الحضرة ريتشضارد سضتالمان مضدير مؤسسضة

.4البرمجيات الحرة

  في المقابل مصطلح المصادر المفتوحة يرمز أكضضثر إلضضى نمضضوذج يعتمضضد علضضى فتضضح مصضضادر البرامضضج لتطويرهضضا
 .بسرعة أكبر وبجودة أعلى عن طريق زيادة عدد المشاركين في التطوير هذا النمضضوذج ل يعطضضي المسضضألة بعضضدا
الكاتدرائيضة أو  "فلسفيا أو سياسيا، بضل يركضز علضضى الجضانبين التقنضي والقتصضادي فقضط، وهضو مُوثضق فضي كتضاب 

 . هذا النمضضوذج5"البازار لمؤلفه إيريك ريموند أحد مؤسسي مبادرة المصادر المفتوحة
 تفضله شركات كثيرة لنه ل يجبر أحدا على تعميم الحريات الربعة على كل البرامج بل

.أدصحابه يقبلون بتعايش البرامج المغلقة والمفتوحة

 من دون الخوض في المسضضاجلت بيضضن الفريقيضضن يمكضضن القضضو ل بضضأن الفضضرق بيضضن البرمجيضضات الحضضرة والمصضضادر
 المفتوحة هو فرق في وجهات نظر، لكن في الحالتين هناك استفادة في تطضضوير البرمجيضضات مضضن خل ل مشضضاركة

نقل الملكية و سوء استخدام رخص البرمجيات الحرة على الرابط التالي3 : للمزيد من المعلومات حو ل موضوع نقل الملكية يمكن مراجعة المقا ل المترجم  " "

http://chefrour.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

4http://www.fsf.org  
5http://opensource.org  
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.مجتمع كبير من المتطوعين سواء في التجربة أو التوثيق أو تصحيح العلل أو إضافة خدمات جديدة

لمفتوحة؟. 4 الحرة وا ات  رمجي ب ل ا ا هي أهم رخص   م

 في ما يلي قائمة بأشهر الرخص الحرة والمفتوحضضة مضضع أسضضماء مؤلفيهضضا وأشضضهر البرامضضج المرخصضضة بهضضا وأبضضرز
.شروطها

ة . 5 ي لعموم ا و  GPL6رخصة غن

  هضي أكضثر الرخضص الحضرة اسضتخداما، ألفهضا ريتشضارد سضتالمان وترعاهضا مؤسسضة
  ونضضواة لينكضضسgcc.البرمجيات الحرة من أشضضهر البرامضضج الضضتي تسضضتعملها مضضترجم 

:وسطح المكتب جنوم من أهم شروطها .

والحصضضو ل.1  (توزيع مصدر البرنامج المرخص بها علضضى المسضتخدمين مضضع إعطضضائهم الحريضضة فضي تعضديله 
.بالتالي على عمل مشتق وإعادة توزيعه مجانا أو بيعه بسبب هذا الشرط تصنف رخصة غنو العمومية ( 

  ، ليس لن مؤلفها متهم بتبني فكر ماركسي، ولكن لنها تتنضضاز ل عضضنcopy-leftكرخصة يسارية قوية 
  الضضتي تحفظهضضا الرخضضص المغلقضضة والضضتي يضضؤدي سضضوء اسضضتخدامها إلضضىcopyrightحقضضوق النسضضخ 

.الحتكار و التبعية

 منع تغيير رخصة العمل المشتق حتى وإن كان تركيبا لبرنامج مرخص تحت رخصة غنو العمومية مضضع.2
 .برنامج ثاني موجود مسبقا تحت رخصة مختلفة بسضضبب هضضذا الشضضرط تودصضضف رخصضضة غنضضو العموميضضة
 بأنها رخصة فيروسية لن شروطها تتعدى إلى كافة مصدر البرنامج بمجرد أن يسضضتعمل فيضضه مطضضوره أي
 .شيئ مرخص بها، حتى وإن كان هذا الجزء ضئيل وكان باقي البرنامج مغلقا هضضذا الشضضرط ممضضا يؤخضضذ
 .على رخصة غنو العمومية لن فيه تعدي على حقوق الملكية الفكرية حسب كثيرين خادصة الشركات

مثضل الضبي أس دي و الم آي تضي والباتشضي تصضنف )في المقابل هناك رخص حضرة سضيأتي ذكرهضا  ) 
  لنها ل تشترط فتح مصدر التغييرات على العما ل المرخصة بهضضاcopy-centerكرخص وسطية 

 .ول فتح مصدر الجزاء المغلقة إذا تم تركيبها مع هذه العما ل هذه الرخص الوسضضطية تصضضنف أيضضضا
permissive كرخضضص متسضضاهلة  licensesلنهضضا تسضضمح للمطضضورين بتغييضضر رخصضضة العمضضا ل  

.المشتقة ولو إلى رخص تجارية مغلقة 

 في إدصدارها الثاني، تمنع الرخصة توزيع برامج تحت رخصضة غنضو العموميضة إذا لضم يكضن فضي مقضدور.3
6http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License     
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كقضضانون مشضضرع أو عقضضد مضضع  (الموزع احترام حقوق المسضضتخدم بسضضبب شضضروط يفرضضضها طضضرف ثضضالث 
الحرية أو الموت ورغم أن الهضضدف ".شريك يمنع من فتح المصدر مثل هذا الشرط يسمى بشرط  " .( 
 منه حمايضة حريضات المسضتخدم إل أنضه مضع سضابقه يجعضل الرخصضة غيضر مرنضة لنهمضا يتسضببان فضي نفضرة
 .المبرمجين من استخدام المكتبات المرخصة برخصة غنو العمومية و لتفادي هضضذا الشضضكا ل عمضضدت

.مؤسسة البرمجيات الحرة إلى تأليف رخصة غنو المكتبية 

 في الدصدار الثالث الذي ساعد في تأليفه المحامي أيبن موقلن والمركز القضضانوني للبرمجيضضات الحضضرة،.4
:أضيفت عدة بنود على رخصة غنو العمومية نذكر منها بإيجاز 

. منع براءات الختراع على البرمجيات .أ

  منع القيود التي توضع في العتاد لمنع تغيير البرامج التي تعمل عليضه أو مضا يسضمى بالتيفوازايشضن.ب
tivoizationو قد تسبب هذا في نقاشات ساخنة في المجتمع كان مضن بيضن نتائجهضا رفضض  . 

.مطور لينكس اعتماد الدصدار الثالث في النواة والبقاء على الدصدار الثاني 

.توضيح توافقية غنو العمومية مع الرخص المفتوحة الخرى .ت

الكود المصدري بألفاظ قانونية أدق .ث . تعريف  " "

. تسهيل استرجاع حقوق المستخدم بعد خسارتها إثر الخرق.ج

ة . 6 ي ب لمكت ا و  LGPL7رخصة غن

 هضضي رخصضضة موجهضضة للمكتبضضات البرمجيضضة وضضضعت للحضضد مضضن الطبيعضضة الفيروسضضية
 glibc.لرخصضضة غنضضو العموميضضة أشضضهر البرامضضج الضضتي تعتمضضدها هضضي مكتبضضة السضضي 

 .والمكتبة الرسومية كيوتي هذه الرخصة تشبه رخصضة غنضو العموميضة لنهضا تشضترط
 .فتح مصدر أي عمل مشتق من مكتبة مرخصة بها لكن إذا كان العمل غير مشتق من المكتبة بل يستعملها فقضضط
 .فيمكن توزيعه معها مضضن دون فتضضح مصضضدره مثل إذا اعتبرنضضا الكيضضوتي فيمكضضن توزيضضع أي برنامضضج رسضضومي مغلضضق
 يستعملها لي غرض شرط أن ل يكون هو نفسه مكتبضة رسضومية جديضدة مبنيضة علضى الكيضوتي تزيضد فضي خضدمات

.المكتبة أو تغير فيها

  أثنضاء بضدأso.عموما استعما ل أي مكتبة في أي برنامج يتم إما بتحميلها ديناميكيضا مضن ملفاتهضا الكائنيضة بامتضداد 
و هو و هو ما يسمى بالربط الديناميكي أو بدمجها معه أثناء بنائه لتكوين ملف تنفيذي واحد  (تشغيل البرنامج  ( ) 

7http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Lesser_General_Public_License     
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 ).ما يسمى بالربط الثابت الحالة الولى هي الكثر رواجا وفيها تسمح الرخصة بتوزيع المكتبة مع البرنامج من
 .دون قيود، هذا إذا لم تكن  موجضودة فضضي النظضضام مسضضبقا أو متضضوفرة فضضي حزمضضة مسضضتقلة أمضضا فضي الحالضضة الثانيضضة
 فالرخصة تشترط  توفير الملفات الكائنية للبرنامج نفسه على القل حتى يتمكن المستخدم من إعضضادة ربطضضه مضضع
علضضى القضضل السضضابقة تعنضضي أن توزيضضع مصضضدر البرنامضضج الضضذي يسضضتعمل "إدصدارات حديثة من المكتبة عبضضارة  " . 

.المكتبة برخصة مثل غنو العمومية  يعتبر وفاءا بشرط رخصة غنو المكتبية من باب أولى

BSD8 أس دي بيرخصة . 7

 ألفتها جامعة بركلضضي لنشضضر مصضضدر نظضضام التشضضغيل العريضضق بضضي أس دي الضضذي ُطضضور فضضي
 .مخابرها انطلقا من يونكس هذه الرخصة  تستخدم فضي توزيعضضات بضضي أس دي الثلث

 .وفي برامج أخرى كثيرة كانت في البداية تحتوى على فقرة إخلء المسؤولية عن أي ضرر ينجم عن اسضضتخدام
:البرنامج،  إضافة إلى الشروط الربعة التالية 

 أي إعادة توزيع لمصدر البرنامج يجب أن تذكر اسم المؤلف في عبارة حقوق النسخ، قائمة الشضضروط.1
.هذه و فقرة إخلء المسؤولية 

  أي إعادة توزيع للصيغة الباينرية للبرنامج يجب أن تذكر اسم المؤلف في عبارة حقوق النسخ، قائمضضة.2
.الشروط هذه و فقرة إخلء المسؤولية في الوثائق أو المواد المرفقة مع التوزيعة 

 :كل المواد الشهارية التي تذكر خدمات أو استعما ل هذا البرنامج يجب أن تعرض العتراف التالي.3
".هذا المنتج يحتوي على برامج طورتها جامعة كالفورنيا بركلي  "

 ُيمنع استعما ل اسم الجامعة أو مساهميها في تأييد أو إشهار العما ل المشضضتقة مضضن هضضذا البرنامضضج مضضن.4
.دون إذن كتابي مسبق

 بعد اعتماد هذه الرخصة في الكثير من البرامج نجم مشكل عضن البنضد الثضالث، الضذي يلقضب بالبنضد الشضهاري،
 حيث ُيضطر الموزع إلى ذكر اعتراف في كل المواد الشهارية لكل المساهمين وهذا أمر مضجر عندما يفوق
 .عددهم السبعين كما هو الحا ل في توزيعة نت بضضي أي دس مضضن أجضضل هضضذا حضذف البنضضد الثضضالث مضضن رخصضضة
 جامعة بركلي وعدد من الرخضص المشضتقة منهضا، فصضار هنضاك رخضص بضي أس دي قديمضة ورخضص جديضدة أو
أم "معدلة بل بعضضض الرخضضص الجديضضدة حضضذفت أيضضضا البنضضد الخيضضر وأدصضضبحت تسضضمى رخضضص بضضي أس دي  . 

. كما هو الحا ل في توزيعة فري بي أس دي2clause"بندين 
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 أهم ميزة في عائلة رخص البي أس دي هي السماح بالستخدامات التجاريضضة للبرامضضج المرخصضضة بهضضا لنهضضا ل
 تشترط أن تكون العما ل المشتقة مفتوحة المصدر و أشهر المثلة على هذا هو نظضام مضضاك أواس المشضتق مضن

الشركة الثانية بعد سيسكو في مجا ل الراوترات ).فري بي أس دي و أيضا نظام جونيبر  )

مة . 8 عا ل ا ل  MPL9رخصة موزي

 ألفت من طرف شركة نتسكيب دصاحبة المتصفح الرائد زمضن بدايضة انتشضار النضترنت و
 .ذلك لفتح مصضضدره مضضع البقضضاء علضضى إمكانيضضة غلقضضه واسضضتخدامه تجاريضضا هضضذه الرخصضضة
 ترعاها الن مؤسسة موزيل المستقلة التي تستعملها فضضي نشضضر تطبيقضضات خادصضضة بضضالويب

.أشهرها المتصفح فايرفوكس وبرنامج البريد اللكتروني ثاندربيرد 

 .نصها هو مثا ل عن اللغة المعقدة التي يسضتخدمها القضضانونيون لضضذلك بضضد ل عضرض أبضرز بنودهضضا سنشضضرحها مضضن
 .خل ل مقارنتها بالفئتين السابقتين من جهة، رخصضة مضوزيل تشضبه رخضص الضبي أس دي المعدلضة لنهضا تسضمح
 .باستعما ل أجزاء مفتوحة في تركيب برامج مغلقة وهذا يعنضضي أنهضضا ليسضضت فيروسضضية مثل  متصضضفح نتسضضكيب ذو

  المملوك لشركة نتسكيب، وجضضزء مفتضضوحAIMالرخصة التجارية مركب من جزء مغلق، هو برنامج المحادثات 
وهي المتصفح و برنامج البريد و محرر  ). HTML(تحت رخصة موزيل، يتمثل في مجموعة برامج موزيل 

 ومن جهة أخرى، رخصة مضوزيل تشضبه رخضص غنضو لنهضا تشضترط مثلهضا أن يبقضى الجضزء المفتضوح مضن العمضا ل
 .المشضضتقة مرخصضضا بنفضضس الرخصضضة بتعضضبير أدق رخصضضة مضضوزيل تشضضترط فتضضح أي تغييضضرات علضضى ملفضضات الكضضود

(المصدري المرخصة بها لكنها، على عكس رخصة غنو المكتبية، ل تطلب توزيع الملفات الكائنية  .object 
files للجزاء المغلقة إذا تم دمجها في البرنامج مع الجضزاء المفتوحضضة باسضضتعما ل الربضضط ثضضابت ) (static 

linkingإذا رخصة موزيل هي مزيج بين الرخص اليسارية المتشددة والرخضضص المتسضضاهلة ولجضضل هضضذا .( 
weak تصنف كرخصة يسارية ضعيفة  copy-left .

   الضضتي ألفتهضضا شضضركةCDDL10 هناك رخصة بارزة مشتقة من موزيل هي رخصة التطوير والتوزيع المشضضترك 
 .دصن  لفتح مصدر نظام التشغيل العريق أوبن سولرس دصن زادت شرط الحصضضو ل علضضى ملكيضضة التعضضديلت
 .المطورة من أطراف أخرى لقبولها هذه الرخصة، كأدصلها، ل تتوافق مع رخصة غنو العموميضة و هضذا مضا منضع
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. إلى نواة لينكسZFSمثل نقل نظام الملفات المتطور 

تشي رخصة. 9 ا ب أ  Apache11

  هي رخصة متسامحة ألفتهضا مؤسسضة برمجيضات أباتشضي لنشضر مصضدر خضادم
 الويب أباتشي، ثم استخدمت فضي اللف مضن البرامضج و المشضاريع الخضرى

 .لحقا هذه الرخصة تشترط وضع نسخة من نصها في العمل المشتق مع ذكر المؤلف في عبارة حقوق النشضضر
 .وعزو المساهمات لدصحابها وذكر العلمات المسجلة وبراءات الختراع إن وجدت هذه الرخصة ليس فيهضضا
 شرط فتح مصدر التعديلت و بالتالي يمكن استعما ل العما ل المغطاة بهضضا فضضي برامضضج تجاريضضة مغلقضضة كمضضا هضضو
 .الحضضا ل مضضع رخضضص الضضبي أس دي لكضضن ميضضزة الباتشضضي علضضى الرخضضص المتسضضامحة التقليديضضة هضضي أنهضضا تعطضضي
 .المستخدمين حق استعما ل براءات الختراع الموجودة في البرنامضضج والمملوكضضة لمطضضوره وهضضذه حمايضضة لهضضم

 بالمقارنة مع لغة البي أس دي اليسيرة الضتي ألفضت فضي حقبضة سضابقة، لغضة الباتشضي القانونيضة الحديثضة تجعلهضا
.خيارا مفضل للشركات مثل  جوجل تفضل هذه الرخصة لفتح مصادر منتجاتهضضا كضضذلك النسضضخ الولضضى مضضن . 

.خادم ويب جوجل المغلق اشتقت من خادم أباتشي ثم تطورت في منحى آخر 

تي رخصة. 10 آي  الم   MIT12

X ( لتغطيضة نظضام النوافضضذ أكضس MITألفها معهد ماساشوستس للتقنية  window 
systemالذي يوفر الواجهة الرسومية علضضى  اليضضونكس ومشضضتقاته هضضذه الرخصضضة . ( 

  باعتبار أن معهد ماساشوسضضتس ألضضف رخصضضا أخضضرىX11تسمى بعبارة أدق رخصة 
X .غيرها تستخدم رخصة  Ruby   و Lua أيضا في لغتي البرمجة 11 on rails. 

 وتعتبر  من أيسر الرخص المفتوحة وأكثرها تحررا لنها تحتوى فقط على فقرة إخلء مسؤولية مع شرط وضضضع
.نسخة من نص الرخصة في أي عمل مشتق

أمX11رخصضضة   " تسضضمح بغلضضق مصضضدر العمضضا ل المشضضتقة وهضضي بهضضذا مكضضافئة لرخصضضة بضضي أس دي المعدلضضة 
  زادت عليهضضا بنضضداX11 المشضضتقة مضضن رخصضضة XFree86".بندين ومن الطريضضف أن رخصضضة نظضضام النوافضضذ 

 .يشترط إدراج جملة اعتراف شبيهة بالبند الذي ُحذف من البي أس دي القديمة وقد كضان لهضذا الضتراجع إلضى
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  الضذي احتفضظX.Org.الضوراء أثضرا سضيئا علضى المشضروع أدى بضه إلضى النشضطار حيضث تفضرع عنضه مشضروع 
 . فضي وقضت قصضير هضذاXFree86بالرخصة الدصلية وجلب إليه أغلب المبرمجين مما جعلضه يعضوض نظضام 

 المثضا ل يضد ل علضى أهميضة الرخضص فضي عضالم البرمجيضات لن التغييضر فيهضا للتضضييق علضى حريضة المضبرمجين أو
.المستخدمين قد يتسبب في اندثار البرامج المرخصة بها و العكس في الغالب دصحيح

رو . 11 ي ف أ AGPL13رخصة 

 ألف إدصدارها الو ل هنري بوو ل عنضدما بضدأ مشضروع أفيضرو كخدمضة علضى النضترنت
 .لدعم البرمجيات الحرة حيث بناه على الدصدار الثاني من رخصة غنضضو العموميضضة
ُمضضزود خدمضضة "بإذن و مساعدة مؤسسضضة البرمجيضضات الحضضرة هضضدفها هضضو سضضد ثغضضرة  . 

 "التطبيقات التي برزت إثر انتشار النترنت واعتماد البرمجيات الحرة في بناء الخوادم بشضضكل واسضضع، خادصضضة
. لقد استفاد الكثيرون من البرمجيات المغطاة برخص غنو لكن من دون فتح مصدر تعضديلتهم14كومة لمب . 

 phpMyAdmin.وهذا  باعتبار أنها ل توزع على المستخدمين بل تعمل على خوادم مملوكة مثل برنامج 
 لدارة قواعد بيانات  مايسيكوا ل متوفر تحت رخصة غنو العموميضة ويمكضن تعضديله مضن دون نشضر المصضدر لنضه
 يمكن تثبيته على الخادم الذي توجد فيه قاعضضدة البيانضضات ثضضم اسضضتعماله عضضن بعضضد بواسضضطة متصضضفح يعمضضل علضضى

.حاسوب آخر

  رخص غنو السابقة ل تشترط فتح مصدر العما ل المشضتقة إل إذا تضم توزيعهضا علضى المسضتخدمين كضي تعمضل
 .على حواسيبهم ولنها ألفت قبل انتشار النترنت فهي لم تتعرض لنمضضوذج تضضوفير البرمجيضضات كخضضدمات عضضبر

(الشبكة هذا النموذج  هو جزء من الحوسضضبة السضضحابية  . cloud computingوهضضو أحسضضن  بالنسضضبة .( 
 للشركات من النموذج التقليدي الذي يعتمد تثبيت البرامضج علضى الحواسضيب الشخصضية، لنضه يجعضل الزبضائن
 .يدفعون اشتراكات شضهرية أو سضنوية بضد ل الكتفضاء بشضراء البرامضج مضضرة واحضضدة هضضذا وإن كضان لضه مزايضضاه عنضد
 .المستخدمين أيضا إل أن الثغرة السابقة التي تميزه كضضانت سضضببا لتضضأليف رخصضضة أفيضضرو الولضضى حيضضث أضضضافت
 شضضرط فتضضح مصضضدر العمضضا ل المشضضتقة إذا كضضانت تعمضضل علضضى خضضوادم فضضي الشضضبكة حضضتى وإن لضضم تضضوزع علضضى
 .المستخدمين وبعدها فكرت مؤسسة البرمجيات الحرة فضي ضضم هضضذا الشضضرط كبنضد فضي الدصضضدار الثضضالث مضضن
 رخصة غنو العمومية لكنها عدلت عن هذه الفكرة وقررت وضع رخصة مستقلة تجمع بين الثنين وهي رخصضضة

.3غنو أفيرو 

13http://en.wikipedia.org/wiki/Affero_General_Public_License     
14 LAMP: Linux, ِ     Apache, MySql, Perl or Php

12

http://en.wikipedia.org/wiki/Affero_General_Public_License


قة لمشت ا العما ل 

فةهل كل . 12 ة؟إضا ي لعموم ا و  غن أن تخضع لرخصة  ينكس يجب  ل ة  وا ن ل  
 .هذه المسألة أثارت جضدل معضروف بيضن مؤلضف الرخصضة ريتشضارد سضتالمان و مطضور النضواة لينضوس تورفالضدز

 .الو ل يرى أن أي إضافة للنواة يجب أن تخضع للرخصة بما فيها البند الذي يفضرض فتضضح مصضضدرها أمضضا الثضضاني
ُتحمل ديناميكيا ول تسضضتعمل مضضن  فيرى هو وعدد من مطوري النواة أن الضافات التي تكون في شكل وحدات 

.لينكس إل واجهته البرمجية  ليست عمل مشتقا وبالتالي يمكن قبولها مغلقة وإن لم يشجعوها

ه؟. 13 ينكس من رخصت ل ة  وا ن نى بعض وحدات  ث تست ذا  لما
 هذا يرجع إلى طبيعة الوحدات المستثناة التي تكون غالبا معرفات عتاد خاص بالشركة التي تطضضوره أو  برمجضضة

.لتقنيات معينة في نظم التشغيل تم تطويرها قبل وجود لينكس على أنظمة أخرى مثل يونكس وغيره

  معرفات العتاد المتطور تبرمج غالبا مرة واحدة بشكل يسمح بإعادة استعمالها في أنظمضضة تشضضغيل مختلفضضة مضضع
.بعض التعديلت المعرف يحتوي أسرارا هامة عن تقنيضضة العتضضاد لهضضذا فمطضضوره يخشضضى كشضضفها لمنافسضضيه عضضن . 

(طريق فتح المصدر هذا ينطبق خصودصا على البرامج الثابتضضة  .firmwareمصضضفوفات) الضضتي تشضضغل عضضادة  
  أوSystemCكالضضض) وتكضون مكتضوب بلغضة خادصضة fpga(البوابات المنطقية القابلة للبرمجة فضي الميضدان 

VHDL أو تشضضغل معالضضج مضضضمن فضضي العتضضاد مباشضضرة ،) embedded coreأو تشضضغل دارة مدمجضضة ،( 
).ASIC(تطبيقية 

 )API(أيضا برمجة تقنيات نظم التشغيل يمكن نقلها من نظام إلى آخر بإجراء تغييرات على الواجهة البرمجيضضة 
  فضي نسضخة سضضابقةTCP/IP.كي يتم دمجها في النظام الُمضيف مثل من الشائع أن كومة بروتوكولت الشبكة 

.من الويندوز أخذت من بي أس دي

لواجهة . 14 ا ملفات  عما ل  است عد  ي ل  ةأ ض رمجي ب ل ةا ضض ق لمغل ا دات  لوحض ا ي  ض ف كضضس  ن ي ل ة  وا ض ن ل   
؟  ا ق ا ق اشت

 ملفات الواجهة البرمجية فيها غالبا تعريف لثضضوابت ومتغيضضرات وهياكضضل بيانضضات وأوامضضر بسضضيطة ول تحتضضوي علضضى
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 .دوا ل كبيرة ولهذا فهي ل تعتبر عمل مشتقا في عرف المطورين بل هضضي أقضضرب إلضضى الملكيضضة العامضضة وإن كضضانت
 .تخضع لرخصة البرنامج الذي تنتمي له في حالة لينكس وغيره من البرامج المكتوبة بلغة سضضي، تضضأتي الواجهضضة

 . وهذه تستعمل من طرف مضضترجم اللغضضة عنضضد بنضضاء الوحضضدات كضضيh.البرمجية في شكل ملفات رأسية بامتداد 
الوحضضدات تضضوفر للنضضواة بعضضض الخضدمات  (يهيئها لُتحمل في النواة بشكل دصحيح ولتتباد ل معها خدمات معينضضة 

.وتستعمل منها أخرى فالعلقة بين هذه النواة والوحدات هي علقة استعما ل وليست اشتقاق .(

ة؟. 15 لمغلق ا ة  وا ن ل ا يما يخص وحدات  ف ة  ب ئ الصا نظر  ل ا ا هي وجهة  م
 نظريا لن تعرف وجهة النظر الصائبة إل إذا حسمت هذه المسألة في المحاكم وحاليا ليضضس هنضضاك تضضوجه نحضضو
 .هذا عمليا، رأي لينوس المتسامح مع الوحدات المغلقة هو المعتمد في كثير مضضن التوزيعضضات وعنضضد كضضثير مضضن
 .الشركات خصودصا أن ليونس ومن يوافقه من مطوري النواة دصرحوا باعتبارهم مالكي جزء من المصدر أنهم

 . هذا الموقف طمأن الشركات15،16،17لن يفرضوا الطبيعة الفيروسية لرخصة غنو العمومية على مستخدميهم
 .وشجعها على استعما ل نواة لينكس و بالتالي ساعد على انتشاره بسرعة وبشكل غير مسبوق فضضي عضضالم التقنيضضة

 لينكس مستخدم  في مجالت كثيرة منها خضضوادم الشضضبكة والحواسضضيب اللوحيضضة والهواتضضف الذكيضضة وكضضثير مضضن
embedded (النظمة المضمنة  systemsهذه الخيرة هي أجهزة إلكترونية مختلفة تحوي بداخلها .( 

.حواسيب تحتاج إلى نظام تشغيل

لعمضل. 16 ا احب  رر دصض قض ي ن  أ ى  ض ل إ عديلت  ت ل ا بمصدر  فاظ  الحت ب و   هل تسمح رخص غن
ضضج م ا ن ر ب ل ل ة  ضض ي ر تجا ل ا ة  الرخصضض ء  ا ر ا شضض ضض ه ن ه حي ضض ي توجب عل ي عه وهل  وزي ت يمكن  ه  ن أ لمشتق   ا

الدصلي؟
 يمكن تعديل مصدر برنامج برخصة غنو العمومية أو رخصة غنو المكتبية من دون فتح مصدر العمل المشتق ما
 .لم يوزع على مستخدمين آخرين رخص غنو تحمي حرية المستخدم فضي تصضحيح أخطضاء البرنامضضج أو إضضافة
 .أشياء جديدة عليه من دون الرجوع إلى مطوره الدصلي لقد أرادت مؤسسة غنو بهذا الحد من الممارسضضات
 الحتكارية عند بعض الشركات التي تجبر مستخدمي برامجها المغلقة على دفضع ثمضن إضضافي مضن وقضت لخضر
 .للحصو ل على ترقيات تحتوي فقط تصحيحا لخطاء الدصدارات السابقة من المثلة علضضى اشضضتقاق عمضضل مضضن

15http://lwn.net/Articles/13066  
16http://lkml.indiana.edu/hypermail/linux/kernel/0312.0/0670.html  
17http://arstechnica.com/business/news/2006/12/8428.ars  
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 برنامج برخصة غنو العمومية من دون فتح مصدره ما تقوم به جوجل من تعديلت على نواة لينكس التي تشضضغل
 .خوادمها الرخصة ل تجبر جوجل على فتح هذه التعديلت مضضا دامضضت ل تضوزع هضضذه النضضواة علضضى مسضضتخدمين

.آخرين بل تستعملها فقط على خوادمها طبعا رخصة أفيرو تمنع هذا كما سبق ذكره .

 أما عند توزيع العمل المشتق على مسضتخدمين آخريضن، فيجضب وفضق رخضص غنضو فتضح مصضدر التعضديلت مضتى
 .طلبوها أما إذا أراد دصاحبها غلق مصدر هذه التعديلت فل يمكنه ذلك إل بالحصو ل على ترخيضضص تجضضاري
 .مغلق، من كل مالكي حقوق البرنامج الدصلي، يسمح بإعضضادة تضضوزيعه مضضع التعضضديلت وفضضق رخصضضة مغلقضضة فضضي

.الحالة الثانية  إذا كانت ممكنة  يعد البرنامج الدصلي مزدوج الترخيص - -
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الرخص ين  ب فق  وا ت ل وا ترخيص  ل ا دة  عا إ لمزدوج،  ا ترخيص  ل ا

لمزدوج؟. 17 ا ترخيص  ل ا ا هو  م
 هو توزيع برنامج تحت رخصتين مختلفتين تكون إحداهما حرة يسارية والخرى مغلقة أو تكونضضان حرتيضضن لكضضن
أو مضضالكي حقضضوق البرنامضضج فضضي الحالضضة الولضضى مضضن .غيضضر متوافقضضتين هضضذه الممارسضضة ممكنضضة فقضضط لمالضضك  ( ) . 
 .الترخيص المزدوج يكون الهضضدف أيضضضا مزدوجضضا مضضن جهضضة، مالضضك البرنامضضج يريضضد الربضضح مضضن خل ل الرخصضضة
 .التجارية ومن جهة أخرى، مشتري الرخصة المغلقة يريضضد الحمايضة مضن الطبيعضضة الفيروسضضية للرخضص اليسضارية
 .عند دمج البرنامج الذي اشتراه مع برنامجه الخاص من المثلضة علضى هضذه الحالضة المكتبضة الرسضومية كيضوتي
 .التي كانت متوفرة تحت رخصة تجارية وتحت رخصضضة غنضو المكتبيضة ثضم أضضافت مالكتهضضا نوكيضا رخصضة غنضو
 العمومية لحقا، فصارت المكتبة متوفرة تحت ترخيص مثلث وأدصضضبحت  أيضضضا مثضضال علضضى الحالضضة الثانيضضة مضضن
 .الترخيص المزدوج كذلك من المثلة على هذه الحالة الولى هناك عدد من وحدات نواة لينكس وعدد مضضن

.18البرامج الخرى متوفرة تحت رخصة غنو العمومية ورخصة البي أس دي المتساهلة

 هضضل نشضضر برنامضضج تحضضت رخصضضة حضضرة يفقضضد دصضضاحبه الحضضق فضضي غلقضضه؟ مثل هضضل يمكضضن غلضضق مصضضدر جافضضا أو
مايسيكوا ل؟

 يمكن للمالك الوحيد لمصدر البرنامج تغيير رخصته إلى أي رخصة أخرى مفتوحة أو مغلقة، وهضضذا مضضا يسضضمى
 .إعادة الترخيص أما في حالضضة مشضضاركة مسضضاهمين مختلفيضضن فضضي التطضضوير فيجضضب أن يوافقضضوا جميعضضا علضضى هضضذا
 .باعتبارهم شركاء في حقوق الملكية وإذا كان عددهم كبيرا فإن الحصو ل على هضضذه الموافقضضة قضضد يأخضضذ وقتضضا
 .طويل من المثلة على هذا ما قامت به مؤسسة موزيل عند إعادة ترخيضص طضاقم برامجهضا مضن رخصضة مضوزيل
 إلى رخصة ثلثية تشمل رخصضتي غنضو العموميضة والمكتبيضة إضضافة إلضى الرخصضة الدصضلية، حيضث تطلضب هضذا

.19موافقة مئات المساهمين واستغرقت العملية بضع سنوات

 .ثم إذا حصل غلق لمصدر مفتوح ما فهو ل يؤثر على الدصدارات السابقة منه بتعبير آخر إذا وزع أي مصدر
 .برخصة حرة فل يمكن التراجع عنه ولكضضن يمكضن غلضق التغييضرات الجديضضدة فضي الدصضضدارات اللحقضضة كضذلك
تحضضت أي رخصضضة حضضرة بيضضع إضضضافات مغلقضضة عليضضه، وهضضذا موجضضود مثل فضضي )يمكضضن لمالضضك برنامضضج مفتضضوح  ) 

على الرابط التالي18 التعهد  طريقة جديدة للتعاون في المصادر المفتوحة :للمزيد من المعلومات حو ل مزايا وعيوب الترخيص المزدوج يمكن مراجعة المقا ل المترجم  ” - “ 
http://chefrour.blogspot.com/2011/09/blog-post_15.html

19http://www-archive.mozilla.org/MPL/relicensing-faq.html  
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بي أس دي أو ما شابه ).مايسيكوا ل ونفس الشيء ممكن لي طرف آخر إذا كانت رخصة البرنامج متساهلة  ) .

 . بالنسبة لجافا يمكن لمالكه أن يغلق مصدره في الدصدارات الجديدة ولكن ل أرى فيضضه أيضضة فضضائدة اسضضتراتيجية
.بل الحادصل هو العكس، إذ جافا دصار الن متوفرا تحت رخصة غنو العمومية مع استثناء الربط

لمفتوحة؟. 18 ا الرخص  ين  ب فق  وا ت ل ا ب لمقصود  ا ا  م
 المقصود هو إمكانية تركيب برنامج تحت رخصة مفتوحة معينة مع آخر مغطى برخصة مفتوحة مختلفة وتوزيع
 .الناتج وفضق الرخصضة الثانيضة فنقضضو ل أن الرخصضة الولضى توافضق الثانيضة لن شضروطها تسضمح بإعضضادة ترخيضضص
 .برنامجها وفق شروط الثانية ول يشضضترط أن يكضضون العكضضس دصضضحيحا مثل رخصضضة بضضي أس دي المعدلضضة توافضضق
 رخصة غنو العمومية لنهضا تسضمح بإعضادة ترخيضص البرامضج الضتي تغطيهضا تحضت أي رخصضة مضا دامضت تحضترم

.البندين المذكورين سابقا لكن العكس غير دصحيح .

قوم . 19 ي ضي أسFreeBSDكيف  ب يسضت  ل ه  ت ضدي ورخصض ي كا لمكتضب  ا إدراج سضطح  ض ب   
دي؟

  يقومون بتطوير النواة والجزء الساسضضي مضضن فضضضاء المسضضتخدم الضضذي يشضضمل مكتبضاتFreeBSDفي مشروع 
 .النظضضام كمكتبضضة سضضي  وأدوات يضضونكس الساسضضية تحضضت رخصضضة بضضي أس دي أمضضا بقيضضة تطبيقضضات المسضضتخدم
فضضي  (كالواجهة الرسومية وسطح المكتب ومتصفح الشبكة وطاقم البرامج المكتبية فهي موضوعة فضضي التوزيعضضة 

. كل حسب رخصتهportsنظام المنقولت (

ُتحّمل فضضي فضضضاء خضضاص فضضي ذاكضضرة الحاسضضوب وكضضذلك كضضل تطضضبيق مضضن  النواة تعد برنامجا مستقل بذاته لنها 
ُتحّمضل معهضضا وليضضس لهضا فضضاء  .تطبيقات المستخدم أما المكتبات فهي في الغالب مشتركة بين التطبيقضات لنهضا 
كل واحد من هذه البرامج له رخصته الخادصضة وكضضل رخصضة لهضا حيضز تطبضق شضضروطها داخلضضه هضذا .مستقل . 
 .الحيز في الغالب هو فضاء العناوين المخصص لكل برنامج في ذاكرة الحاسوب بمعنضضى أن كضضل جضضزء داخضضل
 .هذا الفضاء تنطبق عليه شروط الرخصة أما إذا كان خارجه سواء كان في نفس الحاسضضوب أو فضضي حاسضضوب

.آخر فهو يعتبر غالبا في برنامج مستقل، وهو غير معني بشروط رخصة البرنامج الو ل حتى لو كان يتفاعل معه

 .طبعا هناك استثناءات من جهة الرخص الوسطية التي تسمح بتركيب برنامج من أجزاء مفتوحة وأخرى مغلقة
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 .يكون فيها حد الرخصة هو ملف أو مجموعة ملفات المصدر مثل في رخصة موزيل كل التعضديلت فضي ملضضف
 مصدري مرخص بها يجب أن تخضضع لشضروطها أمضا التعضديلت الضتي تضضاف فضي ملفضات مصضدرية مسضتقلة وإن
 .كانت جزءا من نفس البرنامج فهي ل تخضع لهذه الشضروط مضن جهضة أخضرى، حضد رخصضة أفيضرو يتعضدى حيضز
 .ذاكرة الحاسوب الذي ينفذ فيه البرنامج المرخص بهضا فهضضو يصضل إلضضى كضل الحواسضضيب الضتي تحضوي برامضج
 .تتفاعل مع الو ل كخلدصة لهذا السؤا ل يمكن عموما تشغيل عدة برامج لهضضا رخضضص مختلفضضة علضضى حاسضضوب

.واحد، لكن كل في فضاءه الخاص من الذاكرة

ثون؟. 20 ي ا ب لغة  ب امج  رن ب ر  تطوي ل وتي  ة كي ي الرسوم لواجهة  ا ة  ب مكت ار رخصة  نخت كيف 
( أو بايسايد PyQt(مكتبة كيوتي لها رابطين بديلين بلغة بايثون هما بايكيوتي  (PySideرخصة الدصضضدار .( 

  من كيوتي مثلثة، إما تجارية أو غنو العمومية أو غنو المكتبية، بينما رخصة بايكيوتي مزدوجضضة إمضضا تجاريضضة4.5
 .أو غنو العمومية، في حين أن رخصة بايسايد هي غنو المكتبية فقط لذا، لسضضتعما ل هضضذه المكتبضضات فضضي تطضضوير
 برنامج مغلق، يمكن إما شراء رخصتين تجاريتين من نوكيا وريفربانك كومبيوتينغ مالكتي كيوتي و بايكيوتي علضضى
إذا كان هذا العمل غير مشتق اختيار كيوتي مع بايسايد تحت رخصة غنو المكتبية ولسضضتعما ل .التوالي، أو  - - 
 هذه المكتبات في تطوير برنامج حر ل يمكضضن اشضضتقاق عمضضل مغلضضق منضضه فيمكضضن اختيضضار كيضضوتي مضضع بضضايكيوتي أو
 .كيوتي مع بايسضايد  تحضت رخصضة غنضو العموميضة أمضا إذا كضان الهضدف تطضوير برنامضج مفتضوح المصضدر يمكضن

.استعماله في عمل مشتق مغلق فيمكن اختيار كيوتي مع بايسايد تحت رخصة غنو المكتبية

مضن مصضدر . 21 ء مشضروع  ا شض ن إ ع من  ن لما ا ا  أوPyQt4م ة  ض ي ب لمكت ا و  ض غن ة    تحضت رخصض
ا ذلك وكي ن فعل  ت لماذا لم  ة؟  ي لعموم ا و  غن قة مع  ف وا ت م رها وهي  غي و  أ بي أس دي   رخصة 

د؟ ي سا ي ا ب دأت مشروع  وب
 أول رخصة غنو العمومية غير متوافقة مع غنو المكتبية، بله بي أس دي، بسبب طبيعتها الفيروسية التي تفضضرض
.على المستخدم فتح بقية مصدر برنامجه التوافق بين الرخص ليس علقة عكسية بالضرورة ثانيا ل يمكن إنشاء . 
 مشروع مشتق من مصدر بايكيوتي تحت رخصة تخالف غنو العمومية لنها تفرض عدم تقييد شروطها خادصة
 .شضرط فتضح المصضدر لهضذا السضبب ل تسضتطيع الشضركات اسضتعما ل بضايكيوتي أو مشضتقاتها فضي مشضاريع مغلقضة
 .المصدر دون أن تشتري رخصة تجارية من دصاحبها هضذه الرخصضة التجاريضة ل تسضمح بإعضادة توزيضع مصضدر
.بايكيوتي تحت أي رخصة أخرى بل هي تعفي مشتريها من فتضضح مصضضدر البرنامضضج المشضضتق فقضضط هضضذا الوضضضع . 
 يعيق نوعا ما انتشار استخدام كيوتي مع لغة بايثون وما قامت به نوكيا من تطوير البضضديل بايسضضايد تحضضت رخصضضة
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.غنو المكتبية يحل هذه المشكلة

و. 22 ضض غن ة  برخصضض رة  وف ضض ت م ي  ة وهضض ضض ري تجا وتي  ضض كي ة  ء رخصضض را عضضض شضض ب ل ا ل  فضضض ي اذا  مضض  ل
؟ ة ي ب ت لمك ا

 عموما شروط رخصة غنو ل تعجب عدد من الشركات فتتفاداها بشراء رخصة تجارية لسضضباب مختلفضضة نضضذكر
:منها 

.تغيير مصدر المكتبية دون فتح مصدر هذه التغييرات•

 .الحصو ل على دعم تقني من مالك المكتبة أحسن وأسرع من دعم المجتمضضع مثل إذا كضضان أحضضدهم•
 يستخدم كيوتي في منتج يجب أن ينز ل السوق سريعا، وأثناء التجريب الخيضر اكتشضف خلل كضبيرا فضي
 البرنامج يعود إلى مكتبة كيوتي، ويحتضاج إدصضلحه بسضرعة لكضن ل يعضرف كيضف ول يسضتطيع العتمضاد
 على متطوعي المجتمع، ففي هذه الحالة الدعم الفني من نوكيضا قضضد يمثضل طضاقم النجضضاة الوحيضد الضضذي

.ينقذ  المشروع

 .عدم إمكانية الربط الديناميكي بالمكتبة أوتفضيل الربط الثابت عليه كما سضبق، إذا كضان ربضضط البرنامضضج•
object (بالمكتبة ثابتا، فيجب توزيع كل ملفاته الكائنيضة  filesكضي يتمكضن المسضتخدم مضن إعضادة ( 

 .ربطه مع الدصدار الجديد مضن المكتبضة البعضض ل يرغضب فضي إعطضاء هضذه الملفضات لنهضا قضد تكشضف
.تصميم البرنامج أو تكشف أسرارا أخرى عبر الهندسة العكسية

 .الغموض القانوني حو ل تعريف العما ل المشتقة هذا الغموض يجعل بعضضض مسضضتخدمي البرمجيضضات•
ُيعتبر برنامجه المبني معها  مشتقا منها وإن رآه هو عكضضس ذلضضك بضضل  .المرخصة بغنو المكتبية يخشى أن 
 .هذا الخوف يتعدى حدود البرنامج في حالة غنو العمومية عدد من الشركات تفضضضل شضضراء مكونضضات
فيروسضضية  "برمجيضضة برخضضص تجاريضضة لتتجنضضب أي مشضضكل قضضد يحضضدث لحقضضا بسضضبب اسضضتعما ل رخصضضة 
.تلوث مصادرهم المغلقة هناك أمثلة اضطرت فيها الشركات إلى فتضضح مصضضدر منتجهضضا وهضضي مكرهضضة " 
 بسضضبب أن أحضضد مطوريهضا اسضتعمل مصضدرا مرخصضا بغنضو العموميضة دون علضضم المسضيرين أو لن منتضج
 مملوك لشركة دصغيرة اشترتها شركة أكبرا كان يستعل برنامضضج مرخضضص بغنضضو العموميضضة دون أن تنتبضضه

.له، و هذا حدث  لسيسكو مع الراوترات اللسلكية لينكسيس

 . تفادي خطر التعرض لدعوى خرق  بضراءات الخضضتراع ومضا ينجضم عنهضضا مضضن مشضاكل قضضائية وماليضضة•
 المصادر المفتوحة قد تحوي تقنية مسجلة تحت براءة اختراع لطرف ثالث يمكن أن يهاجم مستعمليها
 .للحصو ل على تعويضات معتبرة في هذه الحالة رخصة المصدر المفتوحة قضضد ل تحمضضي المسضضتعملين
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 إذا لم تكن فيها فقرة تخص براءات الختراع وهذا حا ل الرخص المفتوحضضة القديمضضة كضضالبي أس دي
 .والدصدار الو ل والثاني من غنو أما إذا اشترى المستخدم رخصة تجارية فهو أول ليس مجضبرا علضى
 فتح مصدر برنامجه وبالتالي يصعب كشف وإثبات وجود خرق مفترض لي براءة اختراع، وثانيا حضضتى
 .عند اكتشاف خرق فالمسؤو ل عنه هو بائع الرخصة التجارية وليس المسضضتخدم شضضركة مايكروسضضوفت
 مثل تدعي أن مصدر نواة لينكس فيه تعضضدي علضضى عضدد مضن بضضراءات اختراعاتهضضا وقضد نجحضضت فضي عقضضد

.دصفقات مع عدد من الشركات التي تستخدم لينكس للحصو ل على حق استخدام هذه البراءات

ترخيضضص. 23 ادة  عضض إ ن  مكضض ي أي هل  ة؟  ي ب ت لمك ا و  غن قة مع  ف وا ت م ة  ي لعموم ا و   هل رخصة غن
ة؟ ي ب لمكت ا و  برخصة غن ة  ي لعموم ا و  غن امج تحت  رن ب عمل مشتق من 

 .رخصة غنو العمومية غير متوافقة مع غنو المكتبية ول بقية الرخضص اليسضارية الضضعيفة كمضوزيل وهضذا بسضبب
 .طبيعتها الفيروسية التي تفرض فتح كل مصدر أي برنامج فيه جزء ولو بسيط مرخص بها التوافق بين الرخص
 فكرة دندنت حولها مؤسسة البرمجيات الحرة ربما لتشجيع انتشار رخصتها العموميضضة لنهضضا تقصضضد بهضضا إمكانيضضة
 .استعما ل مصادر تحت عدد من الرخضص المفتوحضضة الخضرى فضي برامجهضضا، لكضضن العكضضس غيضر دصضضحيح مضن
 الخطأ لذا من ل ينبغي أن ُيفهم منه إمكانية ترخيص عمل مشتق من رخصة غنو العمومية تحت أية رخصة أقل
 .قيودا منها لو كان هذا ُممكنضا لقضامت نوكيضا مثل بتطضوير بايسضايد بنضاءا علضى مصضدر بضايكيوتي ثضم رخصضته بغنضو

.المكتبية دون الحاجة إلى برمجته من الصفر

 الرسم التالي حو ل التوافق بين بعض الرخص يوضح أكضضثر أن التوافضضق ليضضس بالضضضرورة علقضضة عكسضضية بضضل قضضد
مثل السهم في السورة يسضير مضن غنضو المكتبيضة إلضى غنضو العموميضة وليضس هنضاك  .يكون علقة ذات اتجاه واحد

.20.سهم عكسي قيود الرخص المفتوحة في الصورة تزيد بالتجاه نحو السفل

 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Quick-guide-gplv3-compatibility.svg

20http://en.wikipedia.org/wiki/File:Quick-guide-gplv3-compatibility.svg  
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ن أن. 24 مكض ي ل  ة؟ هض ض ي ب ت لمك ا و  ض غن ة  برخصض لي  ا ت ل ا ون  ث ي ا ب امج  رن ب ترخيص  ع من  ن لما ا ا   م
فاف حو ل رخصة  ت للل ة  ل الوسيطة حي ة  ب ت لمك ا ؟PyQt4تكون هذه 

    from PyQt4 import QSomething

 class MyQSomething(QSomething):

pass

 ل يمكن توزيع هذه المكتبة برخصة غنو المكتبية لنها تمثل عمل مشتقا من مكتبة بايكيوتي التي تخضع لرخصة
  لنضهQSomething مشضتق مضن MyQSomething.غنو العمومية في البرمجضة الكائنيضضة يعضد الكضضائن 

 عند ترجمة مصدره ستكون دوا ل الموروثة هي نفسها دوا ل الكائن الدصلي من بايكيوتي في فضاء تطبيق واحد
 .5 و0.في ذاكرة الحاسوب البنود التي تد ل على هذا في الدصدار الثالث مضن رخصضة غنضو العموميضة هضي 
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 . يعرف البرنامج الدصلي والعمل المشتق المغطى بالرخصة وتعريف الثاني ل يقتصر على مجرد نسضضخ0البند 
  يشضرط فتضح كضل5.المصدر حرفيا، بل أي إدراج لي جزء منه بأي شضكل مضن الشضكا ل يعتضبر اشضتقاقا البنضد 

.مصدر العمل المشتق وهو الذي يعطي الرخصة طبيعتها الفيروسية
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الرخص خرق 

مضن. 25 مغلضق  امج  رن ب لمفتوحة في عمل  ا ر والمصادر  الفكا فادة من  الست يمكن   كيف 
؟ دون خرق رخصها

أمضضا الفكضضار فتغطيهضضا (المر يختلف بيضضن الفكضضار و المصضضادر أول الرخضضص المضضذكورة تغطضضي المصضضادر فقضضط  . 
 ).براءات الختراع ثانيا قبل إدراج مصدر مفتوح في برنامج مغلق يجب فهضضم رخصضضته بشضضكل جيضد خصودصضضا
 .إذا كانت من نوع غنو في حالة غنو العمومية هنضاك احتمضا ل أن تلضوث هضذه الرخصضة بضاقي البرنامضج إذا تضم
 .توزيعه إذا اكتشف أحدهم أن برنامج مغلق فيضه جضزء مضن مصضدر تحضت غنضو العموميضة فربمضا يتعضرض مطضوره
و هذا  (لدعوى قضائية تجبره على دفع تعويضات لصاحب المصدر وتجبره أيضا على فتح مصدر كل البرنامج 

).أسوء من وجهة نظر المطور لنه يخدم منافسيه

أو الخوارزميات فيجب النتباه للسواق التي تقر براءات الختراع علضضى البرمجيضضات و هضضذه )بالنسبة للفكار  ) 
 .مسألة أخرى ليس هذا محل تفصيلها لكن من باب التنويه، إذا نسخت فكرة محمية ببراءة اختراع  من برنامضضج

مثل فكرة تحويل أسماء الملفات الطويلة في نظام   )DOS إلضضى أسضضماء قصضضيرة لضضضFAT32(مغلق أو مفتوح  
)ووضعت في برنامج آخر  ولو كان هذا الخير مفتوح تحت رخصضضة يسضضارية كنضضواة لينكضضس وحقضضق دصضضاحبه ) 

مثل ما فعلت شركة أجهزة البحار طوم طوم   ) فليتوقع الناسخ أن يطرق بضابه دصضاحبTomTom(أرباحا  
مثل مايكروسوفت مطالبا إياه بدفع جزء معتبر من أربضضاحه مقابضضل السضضتفادة مضضن الفكضضرة وإن .براءة الختراع  ( ) 
 رفض الدفع فليستعد لمعركة قضائية مكلفة، هذا إذا لم يكن لديه حقيبة براءات اختراعضات معتضبرة يسضتطيع بهضا

cross (رد الهجوم وحل القضية عن طريق الترخيص المتقاطع  licensingللبراءات بين الطرفين . (

ه؟. 26 أن طرف آخر خرق رخصت ومفتوح  أ امج حر  رن ب يكتشف دصاحب  كيف 
 خرق رخص البرامج الحرة أو المفتوحة يأخذ أشاكل عديدة قد تبضضدأ بنسضضبة برنامضضج حضضر إلضضى غيضضر دصضضاحبه و
 .تنتهي بدمج مصدر مفتوح في برنامج مغلق ل تسمح رخصته بهذا في الواقع ل يوجضضد طريضضق واحضضد لكتشضضاف
 .الخروق وإنما ينبغي البحث والتقصي مثل عضن طريضق الجوسسضة الصضضناعية أو الوشضاية أو الهندسضضة العكسضية

 طبعا ليس الهدف هنا مناقشضة الحكضضم الشضرعي أو القضانوني لهضضذه العمضا ل ولكضن الشضضارة إلضى مضضا يحضدث فضي
.الواقع ويمكن أيضا دراسضة سضلوك البرنامضج المشضكوك فيضه باعتبضار رغضم اعتبضاره علبضة سضوداء الكضثير مضن . 
 .البرامج المغلقة لها بصمات  تميزهضضا عضضن غيرهضضا، خادصضضة إذا كضضانت تعمضضل علضضى الشضضبكات مضضن المثلضضة علضضى
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  الذي يمكنه التعرف على أنظمة تشغيل حواسضيب بعيضدة مضنnmapالدوات التي تقوم بهذا الكشف برنامج 
nmap (خل ل تحليل حزم البيانات التي ترسلها على الشبكات  من خل ل المر -O.(

المصدر؟. 27 امج مفتوح  رن ب ة  اكتشاف سرق د  لعمل عن ا ا  م
 إذا كان المقصود بالسرقة هضضو اسضضتعما ل أو توزيضضع البرنامضضج الدصضضلي أو أعمضضا ل مشضضتقة منضضه بطريقضضة ل تحضضترم
 شروط الرخصضضة، فينبغضضي أول مراسضضلة المخضالف وطلضضب تصضضحيح الوضضضعية بضضالكف عضن الخضضروق الضضتي تمضضت
 .ملحظتها، وربما طلب تعويضات حسب طبيعة الضرار المحتملضضة الناجمضة عضن هضاته الخضروق طبعضا الفضضضل
 توكيل محامي  للقيام بهذا من طرف دصاحب البرنامج الدصلي أو التوجه إلى المؤسسة الراعية له أو مؤسسة
 .غير ربحية تعني بالدفاع عن البرمجيات الحرة من المثلة على النوع الو ل هناك مؤسسة البرمجيضضات الحضضرة،
 .مؤسسة أباتشي، مؤسسة موزيل، ومشروع إكليبس ومن المثلة عضضن الصضضنف الثضضاني مركضز البرمجيضضات الحضضرة،

 . أما إذا لضضم يسضضتجب23، ومؤسسة الحدود اللكترونية22، موقع حرية البرمجيات21موقع خروق غنو العمومية
.المتعدي على الرخصة لشروطها ويصحح وضعه فيبقى إمكانية ملحقته قضائيا

21http://gpl-violations.org/about.html  
22http://www.softwarefreedom.org  
23http://www.eff.org  
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ة ري تجا ل ا العما ل 

ات؟. 28 رمجي ب ل ا يع  ب قوم على  ي تجاري  نشاط  في  الحرة  الرخص  عما ل  است يمكن  هل 
 .النشطة التجارية تختلف لستخدام مصادر مفتوحة في برامج تجارية مغلقة ينصح بالبتعاد عن رخضضص غنضضو
 .وتفضيل رخصة أباتشي أو غيرها من الرخص المتساهلة أما من يريد فتح مصضضدر برنضضامجه ليفيضضد ويسضضتفيد مضضن
مثل انتشضار السضتخدام وسضرعة كشضف وتصضليح الخطضاء مضن دون أن يعطضي المنافسضين )مزايا المجتمعات  ) 

.امتياز مجاني فعليه بالدصدار الثالث من رخصة غنو العمومية

؟. 29 ها ب رامج مرخصة  ب قة من  لمشت ا العما ل  يع  ب تمنع  و  هل رخص غن
 .ل، بل رخص غنو تسمح ببيع البرامج التي تغطيها كما هي أو بعد تعديلها طبعا المقصود بالبيع هنا هو إعادة
لنضه أعطضى الذن  (توزيع البرامضج الدصضلية أو العمضا ل المشضتقة بمقابضل مضادي دون الرجضوع للمطضور الو ل 
.ابتداءا باختياره لكن دون تغيير شروط الرخصة غالبا القيمة المدفوعة تكضضون عوضضضا عضضن تكلفضضة التوزيضضع فضضي ( 
 .وسائط كالقراص وغيرها أو تكون مقابل توفير خدمات أخرى كالدعم الفني مثل شركة ردهات تبيع توزيعة
 لينكس تحتوي على عدد كبير من البرامج تحت رخص غنو وتقدم لمستخدميها دعما فنيا فضضي شضضكل تصضضحيح

.للخطاء البرمجية وتوفير ترقيات من حين لخر والجابة على الستفسارات، إلخ

المصدر؟. 30 ب فاظ  عه مع الحت ي وب وتي  ة كي ب امج يستخدم مكت رن ب ر  تطوي يمكن  هل 
 .نعم إذا لم يكن عمل مشتقا منها هذا  لن كيوتي الن موزعة تحت رخصة غنو المكتبية والفضل ربطها بهضضذا

dynamic (البرنامج ربطا ديناميكيا  linking.(

المجان؟. 31 ب وزعه  ي ن  أ المصدر  مغلق  امج  رن ب لمن يشترى نسخة من  يمكن  هل 
 عموما البرامج المغلقة التي تباع مع اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي ل يمكن إعادة توزيعها مجانا ول حضضتى
 .بمقابل لن هذه التفاقية ل تسمح بهضضذا أمضضا إذا كضضان مالضضك هضضذه البرامضضج يسضضمح بتوزيعهضضا مجانضضا فهضضي تسضضمى

 . وهذه تختلف عضضن البرمجيضضات الحضضرةshareware أو برمجيات مشتركة free-wareبرمجيات مجانية 
.والمفتوحة لنها ل تعطي المستخدم حرية دراسة المصدر أو تغييره
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ور . 32 ق لمطض يحض مضجهل  ا ن ر لب لكض ز  ا ض ن جه ض ر م ث ض ك أ ى  ض ه عل ل تعما ع اسض ض تمن ات  ض ل معوق    عمض
مستخدم؟

 إذا كان هذا البرنامج موزعا تحت رخصة مغلقة، حتى لو كان مشتقا من عمل آخضضر برخصضضة متسضضاهلة، فيمكضضن
برمجية أو غيرها لمنع المستخدمين من التعدي على الرخصة المغلقضضة أمضضا إذا كضضان .لمطوره وضع معوقات  ( ) 

.هذا البرنامج تحت رخصة يسارية قوية فل يحق لحد عمل مثل هذه المعوقات التي تحد من توزيعه

دو . 33 رمجياتمؤي ب ل ابا ضض ك ت ر ا ب ة  ضض ق ل ا مغ د رخصضض مضض عت ت ي  ت ضض ل ا ركات  لشضض ا عضضض  ب همون  ت ي ة  الحر   
؟ لمقصودة ا ة  ي ر كا لممارسات الحت ا ا هي  المستخدم م ب ة تضر  ري كا .ممارسات احت

 المقصود بالممارسات الحتكاريضة هضو مضا تقضوم بضه بعضض الشضركات مضن سضلوك سضبل ملتويضة للتخلضص مضن
 منافسيها كخفض السعار تحت كلفة النتاج لدفعهم للفلس أو الستحواذ عليهم للقضضضاء علضضى التنضضوع فضضي
 .السوق والحتكار يشمل أيضا فرض البرامج  على المستخدمين بالقوة، بحيث ل يترك لهضضم خيضضار،  و هضضو مضضا

vendor يسضضمى بقيضضد البضضائع  lock-inمضضن المثلضضة علضضى هضضذا، محاولضضة فضضرض متصضضفح أكسضضبلورار علضضى . 
 مستخدمي الويندوز بإرفاقه معه عند التثبيت،  وهذا ما دفع منظمضة السضوق الوروبيضة إلضى إرغضام مايكروسضوفت
 .على منح المستخدم خيار تثبيت متصفح ويب آخر وبما أن الرخص المغلقة تقيد من حريات المستخدم فهي

.تسهل الممارسات الحتكارية رغم أنها ل تسبب فيها بشكل مباشر

ء. 34 ري ورا جضض ي لذي  ا ا  م عرف  ي المستخدم ل  ا لن  ًر كا فسه احت ن المصدر  غلق  ر  ب عت ي ل   أ
الشاشة؟

 .مصدر أي برنامج هو ملك لمطوره الذي استثمر  جهدا ووقتا ومال للودصو ل إليه لهذا فهضضو حضضر فضضي غلقضضه أو
 .فتحه ول ينبغي إجباره على الفتح لن هذا تعدي على حق الملكية في المقابل ل ينبغي كضضذلك فضضرض برنامضضج
 .معين على المستخدم بشروط مجحفة أيضا بالقياس علضضى بضضاقي السضضلع، بمضضا أنضضه يمكضضن شضضراء سضضيارة مضضن دون
 اشتراط الكشف عن تركيب مكوناتها الميكانيكية واللكترونية، وبمضضا أنضضه يمكضضن طلضضب أكلضضة فضضي مطعضضم مضضن دون
 اشتراط معرفة كيفية تحضضضيرها ، فيمكضضن شضضراء برنامضضج حاسضضوبي مضضن دون الحصضو ل علضضى مصضضدره  إذا وافضضق

أي ما لم يكن هناك احتكار ).المستخدم على رخصته المغلقة و لم يكن مجبرا على ذلك  )

 . غلق المصدر هو وسيلة والوسيلة لها حكم الغاية إذا كان الغلق يهدف إلى تسهيل ممارسة احتكارية فعلضضى
 .الجهات المسؤولة التدخل لمنع هضضذه الممارسضضة ومحاسضضبة المخضضالف أمضضا إذا كضضان غلضضق المصضضدر ضضضروري
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.للنموذج الربحي للمطور من دون احتكار فل مشكلة  في هذا

ضضي. 35 ن ب م و  أ در  المصضض ضضوح  ت ف م ضضج  م ا ن ر ب ن  ضض م تق  لغلق مصدر مشضض الشركات  دفع  ي لذي  ا ا   م
معه؟

 .الدافع الساسضضي هضضو عضضدم تمكيضضن المنافسضضين مضضن أخضضذ التقنيضضة الموجضضودة فضضي التعضديلت مجانضضا غالبضضا هضضذه
 .الشركات تنفق الكثير على تطوير قيم مضافة تسمح لمنتجاتها بالتفوق في السضضواق وقضضد يكضضون هضضذا نموذجهضضا
.الربحي الوحيد في هذه الحالة فتح المصدر يعني ببساطة إفلس الشضضركة هضضذا النمضضوذج الربحضضي تسضضمح بضضه . 
 .رخص حرة  كثيرة كالمتساهلة والوسطية وهذا ل يعد احتكارا لن البرنامضج الدصضضلي يبقضضى متضوفرا لكضل مضن

  و هضي مسضتخدمة فضيzlib.يريد أن  يطوره أو يربطه مضع برنامضج آخضر مثل رخصضة غنضو المكتبيضة تغطضي مكتبضة 
.برنامج أدوبي فلش  المغلق

هامات. 36 إسض ن  د مض في ت سض ي در  المصض ضوح  ت مف روع  ة لعمضل مشض ب اسض لمن ا الرخصة  ا هي   م
؟ ة مغلقة ري تجا ع نسخة  وزي ت ره  بحق  غي ه  دون  يحتفظ دصاحب و  -المجتمع  -

 على فرض أنه مشروع سيطور من الصفر فأحسن رخصضة هضي غنضو العموميضة إذا اشضترط دصضاحبه علضى بقيضة
 .المساهمين التخلي عن ملكية إضافاتهم  عندها من حق مالك المشروع توزيع نسخة تحتضضوي تعضضديلت مغلقضضة
 .تحت رخصة تجارية من المثلة على هذا ما فعله مطور  مايسيكوا ل الو ل وما كانت تقوم بضضه دصضضن  فضضي أوبضضن

.سولرس وأبون أوفيس دوت أروغ

غير رخصة؟. 37 امج من  رن ب هل يمكن طرح مصدر 
 .نعم يمكن عمليا نشر مصدر برنامج ما من دون رخصة لكن نظريا، المطور الذي يقدم على هضضذا يعضضرض نفسضضه
 .لخطرين الخطر الو ل يكمن في احتما ل تحميله مسؤولية أية أضرار قد تنجم عن استخدام هضضذا البرنامضضج إذا
.لم يحذر المستخدم منها لهذا السبب تحتوي أغلب الرخضضص الحضرة علضضى فقضضرة إخلء المسضضؤولية فضضي نفضضس . 
 السياق يمكن أن يتعرض هذا المبرمج لدعوى خرق براءة اختراع إذا كان برنامجه يسضتعمل تقنيضة تغطيهضضا هضذه
.البراءة هذا طبعا في الدو ل التي تعترف ببراءات الختراع في مجا ل البرمجيات كالوليضضات المتحضضدة واليابضضان . 

 إذا أقر القضاء بوقوع هذا الخرق فقد يجبر المبرمج على دفع تعويضات إذا ثبضضت أنضضه علضضى علضضم بوجضضود هضضذه
.البراءة قبل نشر برنامجه
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 الخطر الثاني يكمن في احتمضضا ل ضضضياع حقضضوقه إذا أقضضدمت شضضركة مضضا علضضى اسضضتعما ل هضضذا البرنامضضج لحسضضابها
  فضضي هضضذه الحالضضة سضضيكون مضضن شضضبه المسضضتحيل منعهضضا مضضن ذلضضك لن المبرمضضج لضضم يوضضضح شضضروط .الخضضاص

 . في رخصة وفي نفس هذا السياق أيضا، إذا كان هذا البرنامج يحتوي علضى اخضضتراع استخدام مصدر برنامجه
 جديد فيمكن لي جهة أن تستفيد منه حتى وإن لم تنسخ المصضضدر حرفيضضا، هضضذا لن المبرمضضج لضضم يقضضم بتسضجيله

.باسمه

 :لهذه السباب فالفضل لمن يريد أن يتناز ل عن حقوقه عند نشضضر مصضضدر برنضضامجه أن يختضضار أحضضد المريضضن إمضضا
 .التخلي عن ملكية البرنامج بشكل واضح كي يصبح ملكا عاما و إما وضعه تحت رخصة فيها على القل شضضرط

مثل الباتشي ).إخلء المسؤولية مع توضيح موقف المبرمج من أية براءات اختراع محتملة في هذا البرنامج  )

؟. 38 ء ا قة عمي ث الحرة  الرخص  وثوق في  ل ا يمكن  هل 
 ليس هناك رخصة تستحق أن يثق بها المطور ول المستخدم ثقة عمياء لنها كلها أعمضضا ل بشضضرية سضضتبقى ناقصضضة
 .ول أد ل على هذا من التحديثات الدورية التي تصدر لنصوص هذه الرخص من حين لخر حتى رخصة غنو
 العمومية التي تعد أضيق الرخص الحرة فيها ثغرات تستغل من حين لخر ويتم تعديلها في إدصضضدارات متتاليضضة

مثل ثغرة مزود الخدمة التي عدلتها رخصة أفيرو ).أو في رخصة جديدة  )
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تمة خا
 بهذا تنتهضضي هضضذه النبضضذة حضضو ل أشضضهر الرخضضص الحضضرة والمفتوحضضة الضضتي تغطضضي الكضضثير مضضن المشضضاريع التعاونيضضة
 .كتوزيعات لينكس وغيرها حيث تم تسليط الضوء بإيجاز على أبضضرز شضضروط هضضذه الرخضضص وأهضضم أوجضضه الشضضبه
 والختلف بينها وبعض المسائل المتعلقة بها كالعما ل المشضضتقة، التوافضضق بيضضن الرخضضص، الخضضروق، الحتكضضار،

.والعما ل التجارية

 .هذا الكتاب لم يتناو ل الرخص الحرة التي تغطي أمور تقنية متعلقة بالحواسيب لكنها ليسضت برمجيضات هنضاك
 على سبيل المثا ل ل الحصر رخصة غنو للوثائق وعائلة رخص البضضداع العمضضومي الضضتي تغطضضي أعمضضال متنوعضضة
 .منها الوثائق والخطوط والصور، إلخ يمكن للقضارئ الحصضضو ل علضضى معلومضضات أكضضثر حولهضضا بمراجعضة الروابضضط

.أسفله أو البحث في الشبكة

، المملوكضضة، التجاريضضة )أيضا، هذا الكتضضاب لضضم يتعضضرض لنضضواع الملكيضضة الفكريضضة الخضضرى كضضالرخص المغلقضضة  ) 
 .براءات الختراع بما فيها تلك التي تغطضي البرمجيضات،  العلمضات المسضجلة، السضرار التجاريضة، إلضخ حيضث

.يتطلب شرح كل منها كتابة مؤلف مستقل يترك لهل الختصاص
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لمؤلفعن  ا
 مهتم بنشر البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة ومطور متخصضضص فضضي مجضضا ل الشضضبكات والنظمضضة المضضضمنة،
 لضضديه خضضبرة عمضضل تقضضارب العقضضد مضضن الزمضضن فضي مخضضابر بحضضث أوروبيضضة وشضضركات رائدة فضضي مجضضا ل التصضضالت
 .والجهزة اللكترونية حادصل على عدة شهادات أبرزها شهادة مهندس دولة في علوم الحاسوب من جامعضضة

.عنابة بالجزائر، وشهادة دكتوراه في برمجيات وشبكات الحاسوب من جامعة رين

34


	مقدمة
	تعريفات
	1. ما هي رخص البرمجيات؟
	2. ما المقصود بحقوق النسخ؟
	3. هل هناك فرق بين البرمجيات الحرة والمصادر المفتوحة؟
	4. ما هي أهم رخص البرمجيات الحرة والمفتوحة؟
	5. رخصة غنو العمومية GPL6
	6. رخصة غنو المكتبية LGPL7
	7. رخصة بي أس دي BSD8
	8. رخصة موزيلا العامة MPL9
	9. رخصة أباتشي Apache11
	10. رخصة الأم آي تي MIT12
	11. رخصة أفيرو AGPL13

	الأعمال المشتقة
	12. هل كل إضافة لنواة لينكس يجب أن تخضع لرخصة غنو العمومية؟
	13. لماذا تستثنى بعض وحدات نواة لينكس من رخصته؟
	14. ألا يعد استعمال ملفات الواجهة البرمجية لنواة لينكس في الوحدات المغلقة اشتقاقا؟
	15. ما هي وجهة النظر الصائبة فيما يخص وحدات النواة المغلقة؟
	16. هل تسمح رخص غنو بالاحتفاظ بمصدر التعديلات إلى أن يقرر صاحب العمل المشتق أنه يمكن توزيعه وهل يتوجب عليه حينها شراء الرخصة التجارية للبرنامج الأصلي؟

	الترخيص المزدوج، إعادة الترخيص والتوافق بين الرخص
	17. ما هو الترخيص المزدوج؟
	18. ما المقصود بالتوافق بين الرخص المفتوحة؟
	19. كيف يقوم FreeBSD بإدراج سطح المكتب كايدي ورخصته ليست بي أس دي؟
	20. كيف نختار رخصة مكتبة الواجهة الرسومية كيوتي لتطوير برنامج بلغة بايثون؟
	21. ما المانع من إنشاء مشروع من مصدر PyQt4 تحت رخصة غنو المكتبية أو رخصة بي أس دي أو غيرها وهي متوافقة مع غنو العمومية؟ لماذا لم تفعل نوكيا ذلك وبدأت مشروع بايسايد؟
	22. لماذا يفضل البعض شراء رخصة كيوتي تجارية وهي متوفرة برخصة غنو المكتبية؟
	23. هل رخصة غنو العمومية متوافقة مع غنو المكتبية؟ أي هل يمكن إعادة ترخيص عمل مشتق من برنامج تحت غنو العمومية برخصة غنو المكتبية؟
	24. ما المانع من ترخيص برنامج بايثون التالي برخصة غنو المكتبية؟ هل يمكن أن تكون هذه المكتبة الوسيطة حيلة للالتفاف حول رخصة PyQt4؟

	خرق الرخص
	25. كيف يمكن الاستفادة من الأفكار والمصادر المفتوحة في عمل برنامج مغلق من دون خرق رخصها؟
	26. كيف يكتشف صاحب برنامج حر أومفتوح أن طرف آخر خرق رخصته؟
	27. ما العمل عند اكتشاف سرقة برنامج مفتوح المصدر؟

	الأعمال التجارية
	28. هل يمكن استعمال الرخص الحرة في نشاط تجاري يقوم على بيع البرمجيات؟
	29. هل رخص غنو تمنع بيع الأعمال المشتقة من برامج مرخصة بها؟
	30. هل يمكن تطوير برنامج يستخدم مكتبة كيوتي وبيعه مع الاحتفاظ بالمصدر؟
	31. هل يمكن لمن يشترى نسخة من برنامج مغلق المصدر أن يوزعه بالمجان؟
	32. هل يحق لمطور برنامج عمل معوقات تمنع استعماله على أكثر من جهاز لكل مستخدم؟
	33. مؤيدو البرمجيات الحرة يتهمون بعض الشركات التي تعتمد رخصا مغلقة بارتكاب ممارسات احتكارية تضر بالمستخدم. ما هي الممارسات الاحتكارية المقصودة؟
	34. ألا يعتبر غلق المصدر نفسه احتكارًا لأن المستخدم لا يعرف ما الذي يجري وراء الشاشة؟
	35. ما الذي يدفع الشركات لغلق مصدر مشتق من برنامج مفتوح المصدر أو مبني معه؟
	36. ما هي الرخصة المناسبة لعمل مشروع مفتوح المصدر يستفيد من إسهامات المجتمع و يحتفظ صاحبه - دون غيره - بحق توزيع نسخة تجارية مغلقة؟
	37. هل يمكن طرح مصدر برنامج من غير رخصة؟
	38. هل يمكن الوثوق في الرخص الحرة ثقة عمياء؟

	خاتمة

